
تنتظر عائلتي بفارغ الصبر تجربة 
اإلثارة في دبي باركس آند ريزورتس، 

ونحن ننطلق في أول رحلة لنا إلى 
أول وجهة ترفيهية متعدد المنتزهات 

وذات طابع متميز في المدينة.

وستشمل رحلتنا على مدى يومين 
ستة تجارب مختلفة ومتميزة، تقع 

كلها بالقرب من بعضها.

وسنشاهد خاللها بعض المشاهد 
الفريدة كالنهر الممتد لمسافة 

كيلومتر في ريفرالند دبي، والمحالت 
التجارية والمطاعم في الوجهة. كما 

سنمضي ليلة في فندق البيتا الذي تم 
افتتاحه حديثًا، نستمتع خاللها بأجواء 

جزر بولينيزيا، لنستيقظ باكرًا بانتعاش 
متطلعين إلى تجارب يومنا الثاني.

 االنـدهــاش 
بكـل معـانيــه

جولة في دبي باركس آند ريزورتس
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ريفرالند دبي
وهنا نستمتع بنزهة لطيفة 

على ضفاف النهر الممتد 
لمسافة كيلومتر عبر ريفرالند 

دبي ثم نتوقف لالستمتاع 
يبوجبة الغداء في أجمل واحة 

 لمحالت التجزئة والمطاعم 
في المدينة.

بعد إجراء معامالت الدخول، يتوجه األطفال الى 
نادي لونا ونوفا لتمضية الوقت في ممارسة 
رياضة التسلق على الحائط بينما يظل األهل 

في بهو الفندق يستمتعون بالمناظر الخالبة 
التي تضفي إحساس بالرخاء.

فندق البيتا
ها نحن في فندق البيتا، أول 
فندق خاص بمنتزه ترفيهي 

في دبي، فندق من فئة 
األربع نجوم يعززه الكثير 

من وسائل الراحة والمرح. 
والحقيقة أنه فندق محبب 

للغاية لألطفال، إذ يتيح لهم 
ألول مرة تجربة إجراءات 

تسجيل الوصول إلى الفندق.

وسيسر األطفال التجوال 
في رحاب القرية الفرنسية 

من القرون الوسطى أحدى 
المناطق في ريفرالند.

٥٠4
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٥٠4 مفتاح
إختر من بين المجموعة 

المتنوعة من الغرف، األجنحة 
والفلل في فندق البيتا

4 نجوم
ُيَعّد الفندق من فئة األربع 
نجوم جزءًا من مجموعة 

فنادق أوتوغراف كوليكشن 
تحت مظلة ماريوت
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٥7 متجر 
يضم قرابة ٥7 متجرًا متنوعًا ما 
بين المطاعم الفاخرة والوجبات 

 السريعة، الترفيه الليلي، 
ومتاجر التجزئة

4 مناطق ذات طابع فريد
القرية الفرنسية، الممر 

 الخشبي، بوابة الهند، 
وذا بننسوال

ريفرالند دبيفندق البيتا
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 جولة في دبي باركس 
آند ريزورتس ) تتمة(

بعد التوجه نحو منحدر توين تشيسرز واللعب 
في حوض األمواج، نذهب باتجاه نهر حيث 
باإلمكان بناء مركب نجاة على مقاسنا 

باستخدام مكعبات ليجو الطرية إلنهاء نهارنا 
مبحرين في مجرى النهر.

 حديقة ليجوالند ووتر 
بارك المائية

لقد حان وقت االنتعاش لألطفال 
باللعب بالماء في حديقة ليجوالند 

ووتر بارك وتجربة بعضًا من ٢٠ لعبة 
تزحلق ومعالم مائية أخرى.

ليجوالند دبي
ينطلق األطفال إلى منتزه 

ليجوالند دبي في الوقت 
المناسب لتجربة لعبة دراغون 
كوستر الحلزونية، أكبر لعبة 

 في المنتزه وتضم التنين 
األحمر العمالق.

ومن ثم نتوقف عند ميني 
الند لرؤية مجسمًا كبيرًا 
لبرج خليفة وهو أطول 

مجسم ليجو في العالم 
الذي يبلغ طوله ١7 متر.

4٠

٦

4٠ لعبة ووجهة ترفيهية
أكثر المغامرات تشويقًا من 

عالم ليجو

٦ مناطق ترفيهية ذات 
طابع خاص

ست مناطق ترفيهية ذات طابع 
خاص ضمن سابع منتزهات 

ليجوالند في العالم

٢٠
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٢٠ لعبة ووجهة ترفيهية
الحديقة المائية الوحيدة في 

المنطقة المخصصة للعائالت 
واألطفال ممن تتراوح أعمارهم 

بين ٢ – ١٢ عام

4 زالقات مائية في سبالش 
سفاري من دوبلو

منطقة ألعاب مائية مخصصة 
للصغار تضم شخصيات ألعاب 

دوبلو من ليجو

 »ليجو«، شعار ليجو، تصميم ومكونات المكعبات، »دوبلو«، وليجوالند، هي عالمات تجارية لمجموعة ليجو.  
٢٠١7 مجموعة ليجو. ليجوالند هي جزء من العالمة التجارية ميرلين انترتينمنت.

حديقة ليجوالند ووتر بارك المائيةليجوالند دبي
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بوليوود باركس دبي
وها نحن قد وصلنا إلى وجهتنا 
األخيرة لهذا اليوم. وسرعان ما 
دخلنا أجواء بوليوود المفعمة 

بالمرح واإلثارة في المنتزه 
الترفيهي األول والوحيد 

المخصص إلعادة إحياء بعض 
أروع التجارب والمشاهد في 

األفالم الهندية.

وال يسعنا إال أن ُنَكّبر العبقرية التي أبدعت هذه 
األجواء الواقعية شبه الحية من األفالم السينمائية، 

بما فيها سلسلة أفالم عالم السنافر المفضلة.

فيبهرنا ألمع الفنانين والممثلين من المنطقة 
بمهاراتهم الفذة في جان-إي-جيغار، أول عرض 

بوليوودي على طراز برودوي في مسرح راج 
محل الذي يضم 8٥٠ مقعدًا.

موشنجيت دبي
بزيارة  الثاني  يومنا  نبدأ 

يعرف عن  موشنجيت دبي، 
لذا  باألفالم،  شغفها  عائلتنا 
أنفسنا  أن نجد  المثير  من 

دبي  في منتزه موشنجيت 
ترفيهي  أكبر منتزه  دبي، 

أفالم هوليوود  استوحي من 
خمس  وفيه  السينمائية. 

ألفالم  مخصصة  متميزة  مناطق 
ما  هوليوود،  واستديوهات 

يجعله مقصدًا ال بّد من زيارته 
أمثالنا... األفالم من  لعشاق 

٢7

٥

٢7 لعبة ووجهة ترفيهية
تشتمل على كل عنصر من 
العناصر التي تجعل من كل 

فيلم ذكرى ال ُتنَتسى

٥ مناطق ذات طابع خاص
يضم موشنجيت ٥ مناطق 

مستوحاة من أفالم 
واستوديوهات هوليوود

١٦ لعبة ووجهة ترفيهية١٦
تجسيد أفالم بوليوود من خالل 

الترفيه التفاعلي

٥ مناطق ذات طابع خاص٥
ُتَجّسد العديد من أبعاد بوليوود 

لتوفير متعة بال حدود

بوليوود باركس دبيموشنجيت دبي
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